AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Diákhitel Központ Zrt.
(1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.)
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)
251. § (2) bekezdése alapján indított egyszerű közbeszerzési eljárásának
ajánlattételi felhívása

3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
Építési beruházás [ ]
[]
Árubeszerzés
Szolgáltatás

[X]

Építési koncesszió [ ]
Szolgáltatási
koncesszió

A hirdetmény kézhezvételének
dátuma____________________
Azonosító
kód_______________________________________

[]

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Diákhitel Központ Zrt.
Postai cím:
Csalogány u. 9-11.
Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1027

Ország:
HU

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Mészáros Ildikó Beszerzési
és Létesítménygazdálkodási Osztályvezető I. emelet 130. szoba
E-mail:
meszaros.ildiko@diakhitel.hu

Telefon:
+36/1-22496-46

Fax:
+36/1-22496-73

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű [x]
Regionális/helyi szintű [ ]
Közjogi szervezet [ ]

Közszolgáltató [ ]
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
[]
Egyéb [ ]
Egyéb (nevezze meg):

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE
I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN

[ ] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Védelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[x] Egyéb (nevezze meg): Egyéb hitelnyújtás

[ ] Egészségügy

I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN

[ ] Víz

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és
kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és
kitermelése

[ ] Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz
szolgáltatások

[ ] Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
[ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen
[ ] nem [x]
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
A Diákhitel Központ Zrt. kommunikációjához 2012. december 30-ig szükséges
reklámtervezési feladatok elvégzése felhasználással vegyes vállalkozási szerződés
keretében.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –,
amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) [ ] Építési beruházás

b) [ ] Árubeszerzés

[ ] Kivitelezés

[ ] Adásvétel

c) [X] Szolgáltatás

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

Szolgáltatási kategória

[ ] Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az ajánlatkérő
által meghatározott
követelményeknek megfelelően

[ ] Bérlet

(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3.
és 4. mellékletében) 13

[ ] Részletvétel
[ ] Ezek
kombinációja/Egyéb

[ ] Építési koncesszió

[ ] Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye
NUTS-kód

A teljesítés helye

A teljesítés helye

NUTS-kód

1027 Budapest, Csalogány
u. 9-11.
NUTS-kód HU101

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]
Keretmegállapodás megkötése [ ]
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ]
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek
keretszáma VAGY, adott esetben, maximális
létszáma

Keretmegállapodás egy
ajánlattevővel [ ]

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire
lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
A Diákhitel Központ Zrt. kommunikációjához 2012. december 30-ig szükséges
reklámtervezési feladatok elvégzése felhasználással vegyes vállalkozási szerződés
keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő tárgy
Kiegészítő tárgy(ak)

Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben)
79342200-5

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre [ ]

egy vagy több részre [ ]

valamennyi részre [ ]

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]
II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
A szerződés időtartama alatt egyedi megrendelés alapján a nyertes ajánlattevő által az
alábbi feladatoknak a dokumentációban részletezettek szerinti elvégzése az alábbi
mennyiségben:
Dokumentáció 1.2. a) és b) pontja szerint: Az alapkreatív létrehozása
Közösen (az ajánlatkérővel egyeztetve) kialakítandó 1 darab alapkreatív (kreatív1), amely a
hiteligénylési határidőkkel módosítható, legfeljebb 4 alkalommal, kötelezően
megrendelendő (szeptember 15., december 15., a 4 alkalom esetében: április, május,
november, október hónapokra.)
Az alapkreatívból kiinduló kommunikációs anyagok grafikai megvalósítása:
Dokumentáció 1.2. c) a. pontja szerint: Újsághirdetés-alap készítése a kreatív1-ből
fekvő és álló formátumra, szalaghirdetés formátumra
Az elfogadott kreatívból (kreatív1;) újsághirdetés alap készül, amely különböző lapokban
jelenik meg
Megtervezendő az elfogadott kreatívra az álló, és a fekvő formátumú, illetve a
szalaghirdetés alap.
Elkészülési határidő
- a kreatív1. szalaghirdetésre, valamint kreatív1 álló és fekvő formátumra 2012. május 30.
- kreatív1m1 álló és fekvő formátumra 2012. május 30.
- kreatív1m2 álló és fekvő formátumra 2012. május 30.
1.2. c) b. pont Plakáttervezés nyomdai előkészítéssel:
Az elfogadott alapkreatívból álló formátumú, színes plakátok készülnek.
1.2. c) b. pont Garantált megrendelés:
A/4-es méretben Határidő: 2012. május 30.
1.2. c) b. pont Opcionális megrendelés:
- Kreatívból
1 db nyomdakész A3 plakátterv
1 db nyomdakész B1 plakátterv
1 db nyomdakész City Light
1 db nyomdakész henger oszlop
1 db nyomdakész billboard

1.2. c) c. pont Szórólaptervezés nyomdai előkészítéssel
A kreatív felhasználásával szórólap készül. A tervezett szórólap 4 db LA4 méretű oldalt

tartalmaz. Fedlapján és a hátlapján meg kell jelennie a kreatív elemeinek. A belső két lap
döntően a szöveges információk hordozására szolgál.
1.2. c) c. pont Garantált megrendelés:
- 1 db 4 oldalas (LA4 méretű oldal) szórólap megtervezése kreatív1 elemeinek
felhasználásával
Határidők: 2012. augusztus 1.
1.2. c) c. pont Opcionális megrendelés:
- 4 db 2 oldalas (LA4 méretű oldal) színes szórólap megtervezése a kreatív1 elemeinek
felhasználásával
A nyomdakész anyag szállítása a kézirat átadása utáni 5. munkanapon.
1.2. c) d. pont Az újsághirdetések méret-mutációinak készítése
Az elfogadott újsághirdetés-alapokból igény szerinti darabszámú méret-mutáció készül.
Szállítási határidő legkésőbb a megrendelést követő 3. napon. Szállítási e-mailen,
nyomdakész formátumban a Diákhitel Központ által megadott címre és másolatban az a
balint.hajnalka@diakhitel.hu címre.
A szállításokra igény szerint 2012. december 30-ig kerül sor.
1.2. c) d. pont Garantált megrendelés:
150 db méret-mutáció megtervezése
1.2. c) d. pont Opcionális megrendelés:
További, maximum 150 db méret-mutáció megtervezése
1.2. c) e. Éves Kiadvány tervezése nyomdai előkészítéssel
A Diákhitel Központ minden üzleti év végén megjelenteti az előző üzleti év statisztikai
adatait szöveges kiadvány formájában. A kiadvány tartalmazza Diákhitel arculati elemeit.
A célközönség a partnerek, döntéshozók, befektetők, esetleges külföldi érdeklődők (pl. EU)
körét öleli fel.
1.2. c) e. Garantált megrendelés:
- Megtervezendő egy darab 56 (52+4) oldalas vagy 54 (50+4) oldalas angol-magyar
nyelven íródott statisztikai kiadvány (borítóval, egységes stílus jegyekkel, grafikonokkal és
tördeléssel stb. együtt.)
Határidők:
A magyar nyelvű változat esetén
A kézirat átadása:
2012. április 30.
A nyomdakész anyag szállítása:
2012. május 30.
Az angol nyelvű változat esetén nyomdakész anyagok szállítási határideje a kézirat átadását
követő 10-dik naptári nap.
1.2. c) e. Opcionális megrendelés:
Cégbemutató kiadvány tervezése nyomdai előkészítéssel
- Megtervezendő egy darab 12 (8+4) oldalas magyar nyelven íródott cég-kiadvány
(borítóval, egységes stílus jegyekkel, grafikonokkal és tördeléssel stb. együtt.)
- Megtervezendő egy darab 12 (8+4) oldalas a magyar nyelvű cég-kiadvány angolnyelvre
lefordított mutációja (azonos forma, illetve megjelenés).
Határidők:
A nyomdakész anyagok szállítási határideje a kézirat átadását követő 15-dik naptári nap.
1.2. c) f. Banner tervezése:
A Diákhitel Központ online kommunikációjában banner formájában szeretne megjelenni. A
megtervezett bannereknek egyben linkként is funkcionálnia kell. A bannerek elhelyezésre
kerülhetnek szabványos, illetve nem szabványos felületen, álló, illetve fekvő formátumban.
A banner fő motívuma az elfogadott aktuális kreatív.
1.2. c) f. Garantált megrendelés:
- Megtervezendő 1 db hagyományos (nem HTML) banner 80 db méret-mutációban

Utolsó szállítási határidő:
2012. december 30.
1.2. c) f. Opcionális megrendelés:
- Megtervezendő az 1 db hagyományos (nem HTML) banner további maximum 80 db
méret-mutációban.
A szállítási határidő a megrendeléstől számított 3 munkanap.
1.2. c) g. Névjegyek tervezése igény szerint, nyomdai előkészítéssel
A Diákhitel Központ Arculati kézikönyve rögzíti a társaság dolgozóinak rendelkezésére
bocsátott névjegyek formai követelményeit.
1.2. c) g. Opcionális megrendelés:
A munkavállalók névjegyeinek megtervezése, a jelzett igény szerint, de maximum 40 fő
(személy) számára készített mennyiségben
Az eseti megrendelések darabszáma: minimum 5 névjegy.
A nyomdakész anyagok szállítási határideje a kézirat átadását követő 3. naptári nap.
1.2. c) h. Meghívó, képeslap tervezése nyomdai előkészítéssel
A Diákhitel Központ bizonyos társasági eseményekre igény szerint alkalmi meghívókat
kíván kiküldeni.
1.2. c) h. Opcionális megrendelés:
Megtervezendő normál levelezőlap vagy képeslap LA4 méretben. A szállítási határidő az
igény felmerülésétől számított 3 munkanap.
1.2. c) i. Irattartó mappa tervezése nyomdai előkészítéssel
1.2. c) i. Opcionális megrendelés:
- Megtervezendő maximum 1 db, adott szabásmintájú mappa grafikai terve az elfogadott
kreatívok elemeinek felhasználásával.
A szállítási határidő a megrendeléstől számított 3 munkanap.
1.2. c) j. Diákhitel törlesztő-kártya megtervezése
1.2. c) j. Opcionális megrendelés:
- Megtervezendő 1 db bankkártya méretű kártya a kreatív1 elemeinek felhasználásával
1.2. c) k. Diákigazolvány-tok megtervezése
A Diákhitel Központ 2012 folyamán az első évfolyamos felsőoktatásban tanulók, illetve a
végzős középiskolások számára kiosztandó diákigazolvány tokokat kíván legyártatni. A
megtervezendő felület dupla bankkártya méretű, amelyet középen bankkártya méretűre
lehet összehajtani.
1.2. c) k. Garantált megrendelés:
- Megtervezendő 1 db, két bankkártya méretű diákigazolvány-tok.
A szállítási határidő: 2012.07.15.
1.2. c) l. Opcionális megrendelés: banki kiskáté (ügyintézési segédlet) tervezése
nyomdai előkészítéssel
Megtervezendő egy darab 12 (8+4) oldalas magyar nyelven íródott banki kiskáté
(borítóval, egységes stílus jegyekkel, grafikonokkal és tördeléssel stb. együtt.)
Határidők:
A nyomdakész anyagok szállítási határideje a kézirat átadását követő 15-dik naptári nap.
1.2.c.) m Opcionális megrendelés: display tervezése
Megtervezendő egy darab (maximum 5 darab) termékmegjelenítésre alkalmas display, az
arculati elemkehez igazítva
Határidő: Ajánlatkérő megrendelésétől számított 3. munkanap
1.2.c) n. Opcionális megrendelés: Egyéb Ajánlatkérő promóciós tevékenységhez
szükséges grafikai/kreatív munkák megrendelése
Ezen kategóriában Ajánlatkérő a következőkben felsorolt termékek grafikai megjelenítését
kérheti Ajánlattevőtől:

- 1 db jegyzettömb
- 1 db öntapadós címke
- 1 db matrica
- 1 db újság design
- 1 db vállalati pecsét
- 1 db cégzászló/molino
Határidő: Ajánlatkérő megrendelésétől számított 3. munkanap

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű
szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2012. 12. 30. (év/hó/nap)

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződés-tervezet szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Az ellenszolgáltatás megfizetése a Kbt. 305.§ (1) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak
megfelelően a részteljesítéseknek az Ajánlatkérő által igazolt teljesítése esetén, a
teljesítéstől számított legkésőbb 30 napon belül történik a szerződésben foglaltak szerint.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott
esetben)
Nem követelmény

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) igen [ ] nem [x]
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem,
akivel szemben az alábbi feltételek bármelyike fennáll:
a) az ajánlattevővel, közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel, a 10 %-ot
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt bármely alvállalkozójával vagy az eljárásba
bevont bármely erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-i)
pontjaiban, 61. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike
fennáll; vagy
b) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő) bármely alvállalkozójával
szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-i) pontjaiban, vagy a Kbt. 61. § (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezete esetében a Kbt. 62. § (1)
bekezdésének a) pontjában megfogalmazottak fennállnak, illetve aki jelen eljárás során a
Kbt. 62. § (1) bekezdésének b) pontjában megfogalmazottakat elköveti.
Az igazolás módja:
Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön, a teljesítésben a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és
a teljesítésbe bevonni kívánt minden erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 249.§ (3) bekezdés
alapján nyilatkozni köteles a Kbt. 60.§ (1) bekezdés a)-i) pontjaiban, valamint a Kbt. 61.§
(1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn nem állásáról.
A közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő
külön-külön nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítésében nem vesz igénybe a
Kbt. 60.§ (1) bekezdés a)-i) pontjainak és a 61.§ (1) bekezdés d) pontjának hatálya alá eső,
a közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékű alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevő
esetében minden ajánlattevői tagnak): saját
vagy jogelődje számviteli jogszabályok
szerinti beszámolója (ha letelepedése szerinti

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1. Ajánlattevő alkalmas, amennyiben az
ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén
minden tagnak a jelen hirdetmény
megküldésének napját megelőző utolsó
kettő lezárt üzleti évéből legalább egyik

ország joga előírja közzétételét) a jelen
hirdetmény megküldésének napját megelőző
utolsó kettő lezárt üzleti évre vonatkozóan
[Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont].
Amennyiben
az
ajánlattevő
(közös
ajánlattevő) letelepedése szerinti ország joga
nem írja elő beszámoló közzétételét akkor
nyilatkozat a mérleg szerinti eredményről a
jelen hirdetmény megküldésének napját
megelőző utolsó kettő lezárt üzleti év
mindegyikére.

lezárt üzleti évben a mérleg szerinti
eredmény
nulla,
vagy
pozitív.
Az
(közös)
ajánlattevő(k)nek
ezen
alkalmassági követelménynek külön-külön
kell megfelelnie.) (Önálló megfelelés).

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a
Kbt. 65. § (3) és (4) bekezdéseire,
figyelemmel a Kbt. 4. § 3/D. pontjára.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1 A Kbt. 67.§ (3) bekezdése a) pontja
alapján ajánlattevő, illetve a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékű
alvállalkozó ismertesse az ajánlattételi
felhívás megküldésének hónapját megelőző
36 hónapban befejezett legjelentősebb,
közbeszerzés tárgya szerinti, azaz kreatív
reklámtervezési és grafikai megvalósítási,
valamint kiadvány-tervezési és szórólaptervezési szolgáltatásait. Ismertetnie kell
legalább a teljesítés idejét (mettől év és hó és
meddig év, hó megjelölésével), a szerződést
kötő másik felet meg kell neveznie – a
referenciát adó személy nevének és telefonos
elérhetőségének megadásával - a szállítás
tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, vagy a
korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más
adatot a Kbt. a Kbt.68.§ (1) bekezdése
szerinti
igazolással.
Az igazolásra a Kbt. 68.§ (1) bekezdésében
foglaltak az irányadóak, azaz, a) ha a
szerződést kötő másik fél a 22.§ (1)
bekezdésének a)-e) pontja szerinti szervezet,
akkor az általa kiadott vagy aláírt
igazolással, b) ha a szerződést kötő másik fél
a 22.§ (1) bekezdésének a)-e) pontjában
foglaltakhoz képest egyéb szervezet, az
általa adott igazolással, vagy az ajánlattevő

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1 Alkalmatlan az ajánlattevő és a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben
igénybe
venni
kívánt
alvállalkozó
amennyiben
együttesen:
- nem rendelkezik legalább 3 darab, az
ajánlattételi
felhívás
megküldésének
hónapját megelőző 36 hónapban befejezett,
kreatív
reklámtervezési
referenciával,
amelynek
eredményeként
legalább
nyomtatott médiumban/médiumon (pl.
plakátként, újsághirdetésként) a hirdetés
meg
is
jelent;
valamint
- összességében nem rendelkezik legalább
egy darab olyan az ajánlattételi felhívás
megküldésének hónapját megelőző 36
hónapban
befejezett,
kreatív
reklámtervezési és grafikai megvalósítási
referenciával,
amelynek
összesített
ellenértéke (a kreatív tervezés és grafikai
megvalósítás díja) elérte a bruttó 2 millió
Ft-ot.
- összességében nem rendelkezik az
ajánlattételi felhívás feladását megelőző 36
hónapban befejezett legalább 1 olyan
kiadvány-tervezési
referenciával
(pl.
vállalati
éves
jelentés,
tájékoztató
kiadvány), amelynek eredményeként a
kiadvány meg is valósult; valamint
- összességében nem rendelkezik az

nyilatkozatával.

M/2. Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (3)
bekezdés d) pontja alapján ismertetnie kell
azon szakembereket, akiket Ajánlattevő be
kíván vonni a teljesítésbe, minden
szakember esetében a szakmai önéletrajz
csatolásával, az önéletrajzban kifejezetten
ismertetve és megadva az alkalmassági
minimumkövetelményekre
vonatkozó
információkat, valamint a reklámgrafikus
esetében az iskolai végzettséget igazoló
okirat egyszerű másolatának csatolásával.
Az ajánlattevőnek kifejezetten külön
cégszerűen aláírt nyilatkozatban meg kell
neveznie név szerint, hogy ki lesz a
reklámgrafikus, a szövegíró, a fotós és
ezeknek a személyeknek kell a szakmai
önéletrajzát, valamint a reklámgrafikus
diplomamásolatát csatolni.
A reklámgrafikusi gyakorlat 3 éves
időtartamának is vagy évek vagy hónapok
szintjén bemutatva egyértelműnek kell
lennie.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a
Kbt. 65. § (3) és (4) bekezdéseire,
figyelemmel a Kbt. 4. § 3/D. pontjára.

ajánlattételi
felhívás
megküldésének
hónapját megelőző 36 hónapban befejezett,
legalább 1 olyan szórólap-tervezési
referenciával, amelynek eredményeként a
szórólap
meg
is
valósult;
M/2 Alkalmatlan az ajánlattevő és a 10%-ot
meghaladó mértékű alvállalkozó abban az
esetben, amennyiben együttesen nem
rendelkeznek
az
alábbiakkal:
- a teljesítésbe reklámgrafikusként bevonni
vállalt legalább egy olyan szakemberrel,
akinek főiskolai vagy egyetemi végzettsége
és a végzettség megszerzését követően
legalább 3 éves reklámgrafikusi gyakorlata
van;
valamint
- nem rendelkezik legalább 1 fő
szövegíróval,
és
attól függően, hogy az ajánlattevő szakmai
ajánlatában fotó készítésére tesz-e ajánlatot,
ha
igen:
- nem rendelkezik legalább 1 fő,
közzétételre került reklámfotót már készített
fotóssal.
Ajánlatkérő megadja a lehetőséget arra,
hogy az összes fentiekben sorolt
szakértelemre akár ugyanazon, vagy kettő
fő szakembert is megjelölhet Ajánlattevő,
amennyiben az adott szakember(ek)
megfelel(nek) az összes követelménynek, és
azt igazolja(ák).

III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x]
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [ ] nem [x]
III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve? igen [ ] nem [ ]
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli

[x]

Tárgyalásos

[]

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli

[]

Tárgyalásos

[]

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ]
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [X]
[ ] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell
megadni)
1. részszempont: Az alapkreatív létrehozásának nettó ajánlati ára

30

részszempont: Az alapkreatívból kiinduló kommunikációs anyagok grafikai
30
megvalósításának és ajánlatkérő általi felhasználásának nettó ajánlati ára
részszempont: A 2012-es kommunikációs célokhoz kapcsolódó márkaszlogen
megfelelése a diákhitel kommunikációs alapüzeneteinek, a Diákhitel üzenet3.
40
architektúrájának, a Diákhitel célcsoport-specifikus elvárásainak, valamint annak
kommunikációs ereje.
2.

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ]
nem [x]
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ]
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2012/01/04 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 12.500 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértékét Ajánlatkérő MÁK-nál vezetett 10032000-01800016 számú
számlájára átutalással (közlemény rovatban kérjük feltüntetni: közvélemény-kutatás
dokumentáció), vagy a házi pénztárba történő befizetéssel kell teljesíteni, ebben az esetben
munkanapokon hétfőtől csütörtökig 10:00-12:00 óráig, valamint 13:00 órától 15:00 óráig,
pénteken: 10:00 - 12:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján de. 8:30 - 11:00
óráig. A fenti összeg bruttóban értendő.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2012/01/04 (év/hó/nap) Időpont: 11:00

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 120 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2012/01/04 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
Helyszín : Diákhitel Központ Zrt., 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. szám, I. emelet 121.
szoba
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80.§ (2) bekezdése szerint.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely
egyéb hivatkozási alapot:
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2012. 01. 23. 15:00 óra az összegezés megküldésének az időpontja.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2012. február 02.
V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel
feltétele? (adott esetben)
igen [x] nem [ ]
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további

információk: (adott esetben)
A dokumentáció megvásárlása és átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. (A
dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia, és át
kell vennie). A dokumentáció megvásárlása és az erről szóló igazolása esetében a felhívás
I.1) pontja szerinti címen történt megkérését követően az Ajánlattevő által megadott e-mail
címre Ajánlatkérő elektronikusan rendelkezésre bocsátja legkésőbb a kérelem
kézhezvételét követő két munkanapon belül. A dokumentáció másra át nem ruházható.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja
esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az
V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Ajánlatkérő az 1. részszemponton (Az alapkreatív létrehozásának nettó ajánlati ára) belül
kettő
alszempontot
határoz
meg
az
alábbi
súlyszámokkal:
1.1 alszempont: reklám tervezési szolgáltatás nettó ajánlati ára: 20 súly
1.2 alszempont: fotózásra és/vagy végleges reklámgrafika elkészítésére és ajánlatkérői
felhasználásra
vonatkozó
nettó
ajánlati
ár:
10
súly
Az egyes alszempontokra adható pontszám alsó és felső határa:1-100 pont.
Az 1. részszemponton belül az egyes alszempontoknál és a 2. bírálati részszempontnál a
bírálat módszere a relatív értékelés módszere. Ajánlatkérő a legalacsonyabb ajánlati árat
tekinti a legkedvezőbbnek, és 100 pontot ad rá. Az ajánlatkérő az alábbi képlettel számolja
ki a többi ajánlati árhoz tartozó pontszámot: P=A(legjobb)/A(vizsgált) x 99+1; ahol:
P:
a
vizsgált
ajánlati
árra
vonatkozó
pontszám;
A
(legjobb):
legalacsonyabb
nettó
ajánlati
ár
(forintban);
A (vizsgált): a vizsgált ajánlatban szereplő nettó ajánlati ár (forintban).
Ajánlatkérő az alszempontokra adott pontszámot felszorozza az alszempont súlyszámával,
és így kapja meg az 1. részszempont pontszámát. A 2. részszempontnál kapott pontszámot
az
ehhez
a
részszemponthoz
tartozó
súlyszámmal
szorozza
fel.
Ajánlatkérő a részszempontokhoz kapcsolódó pontszámok megállapítása során kettő
tizedes
jegy
pontossággal
számol.
A 3. bírálati részszempont esetében az elbírálás sorba rendezéssel történik: az egyes
ajánlatok tartalmi eleme az összes ajánlat azonos tartalmi eleméhez történő viszonyítás
során sorbarendezéssel felállított sorrendben elfoglalt helyük szerint kapnak pontot.
Valamennyi érvényes ajánlat értékelési résszszempont szerinti tartalmi elemeit egy öttagú
szakmai bíráló bizottság tagjai – egymástól függetlenül – egyéni bírálati lapon külön-külön
értékelik és meghatározzák az ajánlattevők sorrendjét (1., 2., 3., 4., stb. helyezett). A
Szakmai Bíráló Bizottság tagja a szakmailag legjobbnak értékelt, azaz 1. helyezést kapott
pályázatnak a maximális 100 pontot adja, a kedvezőtlenebb megajánlások ehhez
viszonyítva kevesebb pontszámot kapnak az alábbi képlettel számolva: (Helyezés, vizsgált
- Helyezés, legrosszabb)/(Helyezés, legjobb - Helyezés, legrosszabb)*99+1. A Szakmai
Bíráló Bizottság tagjai által adott pontszámok átlaga kettő tizedesjegyig számolva minden
részszempontnál meghatározásra kerülnek, majd az így kapott pontszámot az adott
részszempont
súlyával
felszorozza
Ajánlatkérő.
A 3. részszempont esetében az 1. helyezést az a „márkaszlogen” változat kapja, amely a
Diákhitel kommunikációs alapüzeneteinek, a Diákhitel üzenet-architektúrájának, a
Diákhitel célcsoport-specifikus elvárásainak leginkább megfelel, kommunikációs ereje a

legerősebb.
A többi ajánlat annak függvényében kapja a helyezését, hogy az 1. helyezetthez képest a
benyújtott márkaszlogen változat mennyivel kevésbé felel meg a Diákhitel kommunikációs
alapüzeneteinek, a Diákhitel üzenet-architektúrájának, a Diákhitel célcsoport-specifikus
elvárásainak, kommunikációs ereje mennyivel kevésbé erős.
A részszempontokhoz tartozó, súlyszámmal felszorzott pontszámok összeadásra kerülnek
és a nyertes a legmagasabb pontszámot elért, érvényes ajánlatot tett ajánlattevő.
Ajánlatkérő a pontszámítás során kettő tizedesjegy pontossággal számol.
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?
igen [x] nem [ ]
V.7) Egyéb információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 83. §-a szerint az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel
biztosítja
a
hiánypótlást.
2.
Ajánlatok
benyújtása
Az ajánlatokat írásban és zártan, a jelen felhívás I.1) pontjában meghatározott címre
közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig 1 eredeti és 2
másolati, nyomtatott példányban. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor
tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő
lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények
elvesztéséből
eredő
kockázat
az
ajánlattevőt
terheli.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat az ajánlattevő, a közös
ajánlattevő esetén minden ajánlattevő tag, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra, a Kbt. 69.§ (8) bekezdése
biztosító
szervezetre
vonatkozóan:
szerinti
alvállalkozóra
és
erőforrást
— az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot (amelyet a cégbíróság, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, vagy az
arra
jogosult
közjegyző
által
kiállítottan
kell
benyújtani)
— az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre
jogosult
személy(ek)
aláírási
címpéldánya(i),
— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó)
írásos
meghatalmazás.
Fenti iratok az ajánlat aláírási jogosultságának vizsgálatára szolgálnak.
4. Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott
tartalmi, és a Kbt. 70/A. § (1) bekezdése szerinti formai követelményeknek megfelelően
kell
ajánlatát
elkészítenie
és
benyújtania.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdés szerinti
nyilatkozatát. A nyilatkozat megtételével ajánlattevő elfogadja a jelen ajánlattételi felhívás
dokumentációjában foglalt szerződés-tervezetet, így azt külön benyújtani nem kell, egyúttal
Ajánlattevő a nyilatkozat megtételével eltekint a saját szerződéses feltételeitől.
6. Az ajánlatban meg kell jelölni (Kbt. 71.§ (1) bekezdés a)-d) pontjai):
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz
igénybe
(a
nemleges
nyilatkozatot
is)
b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek
azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozók
közre
fognak
működni
(a
nemleges
nyilatkozatot
is),
c) az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet, és az ajánlattételi felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket),
melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik,
(a
nemleges
nyilatkozatot
is)
továbbá
d) a 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett - a közbeszerzés értékének 10%át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét (a nemleges
nyilatkozatot
is).
7.
Irányadó
Jog
A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni. A
közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell
alkalmazni
(Kbt.
306/A.
§
(6)
bekezdés).
8. Igazolások formája: A Kbt. 20. § (3) bekezdésére tekintettel, az előírt igazolások
egyszerű
másolatban
is
benyújthatók.
9. Fordítás: Amennyiben bármely, ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem
magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő egyszerű fordításban is köteles
becsatolni.
A
fordítás
hitelességéért
ajánlattevő
tartozik
felelősséggel.
10. Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában
megadott
határidő
magyarországi
helyi
idő
szerint
értendő.
11.) Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásra adandó válaszokat a Kbt. 250.§ (3) bekezdés b)
pontjában foglaltaknak megfelelően adja meg azzal, hogy konzultáció megtartására nem
kerül sor. Kiegészítő tájékoztatáskérés határideje – tehát az ajánlattételi felhívással és a
Dokumentációval kapcsolatos kérdésfeltevés - az ajánlatok bontását megelőző ötödik
munkanap, a válaszadás határideje az ajánlatok bontását megelőző harmadik munkanap. A
kiegészítő tájékoztatás írásban, cégszerűen aláírtan kérhető a jelen hirdetmény I.1)
pontjában meghatározott címen. A határidő után beérkezett kérdéseket Ajánlatkérő
figyelmen
kívül
hagyja,
és
azokat
nem
válaszolja
meg.
12.) Közös ajánlattétel esetében a tagok által aláírt konzorciumi megállapodást csatolni kell
az ajánlathoz, amelynek kötelező tartalmi elemei: annak megnevezése, hogy ki a
konzorciumot képviselő, vezető tag, valamint a tag(ok), rendelkezés a feladatmegosztás
módjáról, egyetemleges felelősségvállalás a megkötendő szerződés teljesítésére a tagok
által.
13.) Árfolyamok: Az ajánlattétel során Forintban kell megadni minden összeget.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a megkötendő szerződésben szereplő ellenszolgáltatás pénzneme
és a kifizetés pénzneme is a Forint. Az ajánlattétel során a Forinttól eltérő devizák Forintra
történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás megküldésének napján
érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az
ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlattételi felhívás megküldésének napján
érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra. Az átszámítás
alkalmazása esetén az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az alkalmazott árfolyamról.
14.) Ajánlatkérő rögzíti, hogy adott esetben a Kbt. 90.§ (3) és (4) bekezdése szerint jár el.
16.) Az eljárásban való részvétel minden költsége az Ajánlattevőt terheli, ez az eljárás
eredményétől/eredménytelenségétől függetlenül Ajánlatkérőre át nem hárítható.
19.) Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak a III.2.2.) P/1. pontban előírt alkalmassági
követelménynek a Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján önállóan kell megfelelniük. A III.2.3.)

M/1. és M/2. pontokban előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval,
illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet a Kbt. 69. § (6) és (8) bekezdéseiben
foglaltaknak megfelelően.
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